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10125001 számú Fodrász vegyszeres szakember megnevezésű szakképesítés 

megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény  

  

1 A javaslatot tevő adatai1  

1.1 Természetes személy esetén:  

1.1.1 Név:   

1.1.2 Lakcím:   

1.1.3 E-mail cím:   

1.1.4 Telefonszám:   

1.2 Nem természetes személy esetén:  

1.2.1 Név: fogyasztóvédelemért felelős miniszter  

1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma):  

1.2.3 Székhely:  

1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:  

1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:  

1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:  

1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:  

1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:  

1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:  

 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

                                                 
1 A megfelelő elem kiválasztandó.  
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11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított 

tanúsítvány.   

Egyéb feltételek: -  

11.2 Írásbeli vizsga  

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Vegyszeres fodrász szakember szakmai 

elméleti vizsga  

         11.2.2   A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:   

  

  Írásbeli feladatsor, amely az alábbi feladatokból áll:  

A:) Hajszínváltoztatás, egy adott feladat írásbeli megoldása, részletezve a 

hajszínváltoztatás teljes folyamatát, - vendég kívánsága - alap színe, diagnosztizálás, 

technológia, technológiák meghatározása, termék, termékek kiválasztása, 

felhasználása, keverési arányok, hatóidők, tanácsadás - a komplex szolgáltatás 

részletes leírása árkalkulációval.  

  

B:) Tartós formaváltoztatás, egy adott feladat – vendég kívánsága, tartós hullám vagy 

tartós egyenesítés – írásbeli megoldása, részletezve - diagnosztizálás, technológia, 

termék, termékek, hatóidők meghatározása, tanácsadás, árkalkuláció - az adott 

feladat, szolgáltatás teljes leírása.  

  

C:) Színelmélet – teszt / 10 kérdés /  

D:) Hajszerkezet- teszt / 10 kérdés /  

E:) Egyéniségtípusok felismerése - teszt / 10 kérdés /  

  

11.2.2 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  

 11.2.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:   15 %  

11.2.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:   A,) 

feladat:   

- Vendégfogadás                           5 pont - A feladatnak megfelelő helyes 

diagnosztizálás, vendég alapszíne,                 10 pont kívánt szín.  
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- A feladatnak megfelelő helyes diagnosztizálás a kívánt cél                              25 

pont elérése érdekében kiválasztott termék, termékek                                           

- A kiválasztott termék- termékek helyes felvitele                                              15 

pont  

- Hatóidők helyes meghatározása /gyártó előírásoknak megfelelően/                15 

pont  

- Befejező műveletek /emulgeálás, megfelelő sampon, hajápoló termék          10 pont 

kiválasztása/  

- Tanácsadás a hajtípusnak, festésnek, haj színének megfelelően                     10 pont  

- Árkalkuláció a felhasznált termékek mennyiségének és a             10 pont 

ráfordított idő figyelembevételével  

  

  

B.) feladat értékelése, amennyiben tartóshullám  

  

- Vendégfogadás                       5 pont  

- A feladatnak megfelelő helyes diagnosztizálás, a vendég kívánsága,     10 pont               

a haj állapota-minősége, hossza  

- Felhasználandó termékek megnevezése, csavarók mérete                       15 pont  

- Csavarási irány-irányok meghatározása                                                     5 pont  

-  Tartóshullám víz felvitelének az ismertetése                                    5 pont  

-  Hatóidő                            5 pont  

-  Fixálás: öblítés                                  5 pont  

    víz leitatása                       5 pont  

    fixáló oldat felvitelének az ismertetése                                    5 pont   

    hatóidő                         5 pont  

-  Tartóshullám csavarók leszedésének a folyamata                                    5 pont  

-  Második hatóidő                              5 pont  

-  Befejező műveletek /öblítés, keratin erősítő/                          5 pont  

-  Tanácsadás /mosás, ápolás, formázás/                          10 pont  

- Árkalkuláció a felhasznált termékek mennyiségének és a                      10 pont  

ráfordított idő figyelembevételével             
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B. feladat értékelése, amennyiben tartós egyenesítés     

- Hajmosás, a műveletnek megfelelő samponnal                                             5 pont                   

- A haj teljes megszárítása                       5 pont  

- A haj elosztása, szekcionálása                      5 pont  

- Az egyenesítő termék felvitele                    10 pont  

- A haj teljes megszárítása, HIDEG HŐFOKKAL!               10 pont  

- Vasalás, egyenesítés folyamata:             

- a hajvasaló hőfoka / hajtípustól, színétől függően /           10 pont  

- mennyisége a hajhossz első harmadában                 10 pont  

- mennyisége a hajhossz első és második harmadában           10 pont  

- mennyisége a teljes hajhosszon                                              10 pont  

- Öblítés                             5 pont  

- Lezáró folyamat - maszk használata                     5 pont  

- Otthoni tanácsadás                                      5 pont  

- Árkalkuláció a felhasznált termékek mennyiségének és a                             10 pont                   

ráfordított idő figyelembevételével    

  

  

C.) feladat értékelése: 10 teszt kérdésre adott helyes válasz                      100 pont  

D.) feladat értékelése: 10 teszt kérdésre adott helyes válasz                      100 pont 

E.) feladat értékelése: 10 teszt kérdésre adott helyes válasz             100 pont  

  

11.2.5 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 70%-át elérte.  

11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Fodrász vegyszeres szakember gyakorlati 

feladatsor.    

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: a gyakorlati feladatsor 5 

vizsgarészből áll, a vizsgán minden vizsgarészt kötelező elvégezni.  

1. Vizsgafeladat   
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Hidegtartóshullám készítése babafejen vegyszer felhasználásával. Dokumentáció a 

vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról.  

Készítsen egy előre elkészített, fentről lefelé hosszabbodó formára levágott hajon, a fejtető 

hajrészen lapos csavarási technológiával minimum 15 db műanyag dauer csavaróval, míg az 

oldalsó és hátsó haj részen spirál csavarási technológiával minimum 35-40 db műanyag dauer 

csavaróval spirál technikával tartóshullámot az egész fejen, - babafejen.   

Csavaró nélküli haj terület nem maradhat. A spirálcsavarási technikával alkalmazott hajrész 

minimum hajhossza 30-35 cm legyen. A vizsgaművelet vizesen értékelendő.  

 A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának  

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  

A vizsgafeladat százalékos aránya a projektfeladat teljes feladat során belül: 15 % A 

vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%-ra értékelhető.  

  

  

  

2. Vizsgafeladat  

  

Első szőkítés készítése és árnyalása modellen vagy babafejen. Dokumentáció a vizsgafeladat 

elkészítésének módjáról és folyamatáról.  

Készítendő egy minimum kb. 15-25 cm hosszúságú, maximum 6-os színmélységű hajon, 

babafejen, vagy élő modellen, egy első szőkítés és annak árnyalása, 8-9-10-es 

színmélységben.  

Szőkítés után a hajat árnyalni kell.  

A hajat meg kell szárítani, de a frizura nem értékelendő, csak a hajszín.  

A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának  

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc  

A vizsgafeladat százalékos aránya a projektfeladat teljes feladat során belül: 25 % A 

vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%-ra értékelhető.  

  

3. Vizsgafeladat  

  

A vizsgafeladat megnevezése: Férfi haj melírozása   

Készítendő egy előre levágott 5-ös, 6-os színmélységű férfi modell haján, - a fejtető részen 

kb. 8-10 cm. hosszúságú melírozás, fénykép alapján - vendég kívánsága.  

mailto:kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com
http://www.kisvardaivizsgakozpont.hu/


 

 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8. 

45/556-391 

kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com 

www.kisvardaivizsgakozpont.hu 

A NAH által NAH-12-0044/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító 

szervezet). 

 

6/15  

A vizsgázó választja ki a megfelelő melírtechnikát, amellyel a képen látható eredményt, a 

vendég kívánságát meg tudja valósítani.  A hajat a melírozás után meg kell szárítani, az 

értékelése száraz hajon történik, a hajszín hasonlósága és elhelyezése figyelembevételével.   

1. „Sapkás” melír technológia  

2. „Cipőfényező” melír technológia  

3. Fóliás lapmelír  

4. Fóliás fűzött lapmelír 5. Fésűs melír technológia  

6. Freehand technika  A modell festett-szőkített hajrészének az árnyalata és elhelyezése 

bizonyítsa a fényképhez való hasonlóságot.   

A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának.  

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 135 perc  

A vizsgafeladat százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 20 % A 

vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%  

  

4. Vizsgafeladat  

  

Vizsgafeladat megnevezése: Női haj melírozása fénykép alapján  

Készítendő, minimum 10 cm-rel a váll alá érő, lefelé hosszabbodó vagy longbob formában 

levágott, modell vagy babafej haján melírozás, balayage és fűzött melír technikákkal, fénykép 

alapján - vendég kívánsága.   

A haj alapszíne maximum 6-os színmélységű lehet, minimum 10 db fűzött melír elhelyezése 

kötelező.   

A hajat a melírozás után meg kell szárítani, az értékelése száraz hajon történik, a hajszín 

hasonlósága és elhelyezése figyelembevételével.  

A modell, babafej festett-szőkített hajrészének az árnyalata és elhelyezése bizonyítsa a 

fényképhez való hasonlóságot.   

A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának.  

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc  

A vizsgafeladat százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 25 %  

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%  

  

5. Vizsgafeladat:  

A vizsgafeladat ismertetése: hajegyenesítés vegyszerrel, babafejen.   

Az előzőleg megdauerolt babafej, fejtető alatti haj szakaszán /ahol a spirál csavarási 

technikával dauerolt hajrész van/ végezzen tartós hajegyenesítést vegyszerrel. A hajszakasz 
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technológia szerinti előkészítését követően, megfelelő tartós egyenesítő termékkel végezze el 

a műveletet.   

A hajat a tartós egyenesítést követően, csak kézzel lehet megszárítani, hajkefe, fésű használata 

a hajszárítás folyamán tilos.  

A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának  

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  

A vizsgafeladat százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 15 %  

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%-osra értékelhető.  

  

  

11.3.3 A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának.  

                  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 795 perc  

      

  

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 85 %  

  

           11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

  

1. Vizsgafeladat  

  

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról                           8 pont   

/ A felhasznált anyagok leírása -HTH. víz neve - erőssége,                                                              

a  fixáló neve - hígítása, a HTH.  folyamata ható időkkel. /  

  

Munkahely:                             4 pont  

Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök  

- Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök  

- A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után  

- Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni  

- Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó  

kocsi, padló.  

  

Fenntarthatóság:                           2 pont  

- Csak annyi terméket /sampon, előkezelő, dauervíz, fixáló, utókezelő / használ, 

amenynyire szükség van  

- A víz csapot elzárja amikor nincs rá szükség.  
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Egészség és biztonság:                           

 -  A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti               1 pont  

 -  Vegyszer használata közben gumikesztyűt visel                 1 pont  

 -  Vendég védelme- helyes beterítés, nyaktálca használata               1 pont  

 -  Az arcra került termék azonnali letörlése        

  

           2 pont  

Tartóshullám előkészítése, termékek használata, munkafolyamat:            

- Tálkák, flakonok, csavarók tisztán tartása a művelet teljes ideje alatt                  1 pont  

- Hajmosás a tartós hullám megkezdése előtt                                      2 pont  

- Spiccpapír helyes használata                       3 pont  

- Dauertű használata a lapos csavarással felcsavart területen                                   3 pont  

- Arányos, egyenletes, rendezett csavarás, tiszta leválasztások                         5 pont 

-  Törésmentes hajtövek /gumi-dauertűk szakszerű elhelyezése/                               

5 pont  

- Betartja a termék előírásának megfelelő hatóidőt a TH. víznél                              5 pont  

- Törésmentes, pipamentes hajvégek                                                                       3 pont  

- Betartja a fixáló termék előírásának megfelelő hatóidőket                                     3 pont  

- Betartja a fixálás előírt folyamatát - min. 3 perces öblítés                                      3 

pont  

- Betartja a fixálás előírt folyamatát – öblítés után leitatja a vizet a csavarókról      3 

pont  

- Betartja a fixálás előírt folyamatát – a csavarókat alulról kezdi eltávolítani          3 pont  

- Betartja a fixálás előírt folyamatát – a csavaró kiszedése utáni második fixálás   2 pont  

  

A lapos és spirál csavarási technikákkal készített részek kapcsolódása                           20 pont           

Tartóshullám összhatása                          20 pont  

  

2. Vizsgafeladat  

  

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról                         15 pont    

/ A felhasznált anyagok leírása: szőkítő, festék vagy színező -szőkítő anyag  keverési 

aránya – oxidációs termék erőssége hajközép, hajhosszon, hajtőnél-  a szőkítő anyag 

felhordásának a folyamata – ható idők- az árnyaló termék keverési  aránya- a 

felhasznált oxidációs anyag erőssége – árnyaló termék ható ideje- hajmosó, 

semlegesítő, ápoló termékek megnevezése /  
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Munkahely:                               4 pont        

- Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök  

- A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után  

- Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni  

- Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó 

kocsi, padló.  

  

Fenntarthatóság:                             

- Csak annyi terméket /sampon, kondicionáló, hajfesték, szőkítő, oxidálószer,      6 pont 

utókezelő, finish termékek / használ, amennyire szükség van, a festékes  tálban 5 

grammnál több termék nem maradhat semelyik munkafolyamat után  

- A hajszárítót, elektromos eszközöket kikapcsolja amikor nem használja.             1 pont  

/ láb közé tett hajszárító bekapcsolt állapotban! /      

- A víz csapot elzárja amikor nincs rá szükség.                   1 pont  

  

Egészség és biztonság:                             

- Amennyiben szőkítő vagy festék kerül a modell vagy a babafej arcára             2 pont 

azonnal letöröli.  

- Modell vagy a babafej helyes beterítése, előkészítése                      2 pont  

- A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti                 1 pont  

- Vegyszer használata közben gumikesztyűt visel                                                    2 pont  

  

Vegyszeres munkafolyamat:  

- A szőkítő termék használata, keverése megfelel a gyártó előírásának                   3 pont  

- Felhordási folyamat megfelel az első szőkítés szabályának, azaz                          5 pont                

a hajtőtől kb. 2 cm-re kezdi el   

- A hajhosszak megfelelő szeparálása, a szőkítő hajtövekre kerülésének               10 pont    

megakadályozása érdekében  

- A hajtő szőkítésének a folyamata                       3 pont  

- A szőkítő termék megfelelő eltávolítása /öblítés, hajmosás/                2 pont  

- Szőkített haj foltmentessége                      10 pont  

- Az árnyaló termék keverési aránya, erőssége /H2O2/ megfelel a                          3 pont 

gyártó előírásának  

- Az árnyaló termék professzionális felhordása                                                        5 pont  
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A végső hajszín egységessége a haj teljes területén                  25 pont  

  

3. Vizsgafeladat  

  

Munkahely:                               4 pont  

- Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök  

- A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után  

- Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni  

- Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó  

kocsi, padló.  

  

Fenntarthatóság:                             

- Csak annyi terméket /sampon, kondicionáló, hajfesték, szőkítő, oxidálószer,       6 pont 

utókezelő, finish termékek / használ, amennyire szükség van, a festékes  tálban 5 

grammnál több termék nem maradhat, semelyik munkafolyamat után  

- A hajszárítót, elektromos eszközöket kikapcsolja amikor nem használja.             1 pont  

/ láb közé tett hajszárító bekapcsolt állapotban! /      

- A víz csapot elzárja amikor nincs rá szükség.                   1 pont  

  

Egészség és biztonság:                             

- Amennyiben szőkítő vagy festék kerül a modell arcára azonnal letöröli               2 pont  

- A modell helyes beterítése, előkészítése                                                                 1 pont   

- A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti                 1 pont  

- Vegyszer használata közben gumikesztyűt visel                                                    2 pont  

  

Vegyszeres munkafolyamat:  

- Hajrészek előkészítése, szeparálása, feltűzése                   4 pont  

- A szőkítő termék használata, keverési aránya megfelel a gyártó előírásának        3 pont  

- A kiválasztott melír technológia professzionális alkalmazása, kivitelezése           8 pont  

- Vegyszerrel kezelt / festett, szőkített/ hajrész folt mentessége                               5 pont                         

- Az árnyaló termék keverési aránya, erőssége /H2O2/ megfelel a                          3 pont 

gyártó előírásának  

- Az árnyaló termék professzionális felhordása                                                        4 pont  

  

A hajszín árnyalatának a hasonlósága az inspirációs képhez képest                                10 pont  

A melírozott hajrészek elhelyezése az inspirációs képhez képest              10 pont  
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A hajszín általános benyomása az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával              10 pont 

A hajszín általános benyomása az inspirációs képhez képest                                           25 pont  

  

4. Vizsgafeladat  

  

Munkahely:                              4 pont  

- Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök  

- A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után  

- Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni  

- Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör,  eszköztartó 

kocsi, padló.  

  

Fenntarthatóság:                             

- Csak annyi terméket /sampon, kondicionáló, hajfesték, szőkítő, oxidálószer,       6 pont 

utókezelő, finish termékek / használ, amennyire szükség van, a festékes  tálban 5 

grammnál több termék nem maradhat, semelyik munkafolyamat után  

- A hajszárítót, elektromos eszközöket kikapcsolja amikor nem használja.             1 pont 

/ láb közé tett hajszárító bekapcsolt állapotban! /      

- A víz csapot elzárja amikor nincs rá szükség.                   1 pont  

  

Egészség és biztonság:                             

- Amennyiben szőkítő vagy festék kerül a modell, babafej arcára                           2 pont 

azonnal letöröli                 

- A modell helyes beterítése, előkészítése                                                                 1 pont   

- A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti                 1 pont  

- Vegyszer használata közben gumikesztyűt visel                                                    2 pont  

  

Vegyszeres munkafolyamat:  

A szőkítő termék használata, keverési aránya megfelel a gyártó előírásának        5 pont  

- A balayage technológia professzionális alkalmazása, kivitelezése                      10 pont  

- A fűzött melírozási technológia professzionális alkalmazása, kivitelezése          10 pont                    

- Vegyszerrel kezelt / festett, szőkített/ hajrész folt mentessége                               5 pont                         

- Az árnyaló termék keverési aránya, erőssége /H2O2/ megfelel a                          3 pont 

gyártó előírásának  

- Az árnyaló termék professzionális felhordása                                                        5 pont  

  

mailto:kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com
http://www.kisvardaivizsgakozpont.hu/


 

 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8. 

45/556-391 

kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com 

www.kisvardaivizsgakozpont.hu 

A NAH által NAH-12-0044/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító 

szervezet). 

 

12/15  

A hajszín árnyalatának a hasonlósága az inspirációs képhez képest                                10 pont  

A melírozott hajrészek elhelyezése az inspirációs képhez képest              10 pont  

A hajszín általános benyomása az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával              10 pont 

A hajszín általános benyomása az inspirációs képhez képest                                           25 pont  

  

5. Vizsgafeladat  

  

Munkahely:                               4 pont  

- Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök  

- A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után  

- Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni  

- Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó  

kocsi, padló.  

  

Fenntarthatóság:                             4 pont  

- Csak annyi terméket /sampon, kiegyenesítő, utókezelő / használ, amennyire szükség 

van  

- A hajszárítót kikapcsolja amikor nem használja. / láb közé tett hajszárító bekapcsolt 

állapotban! /  

- A vízcsapot elzárja amikor nincs rá szükség.  

- A hajsimító vasat használaton kívül, kikapcsolja  

  

Egészség és biztonság:                          5 pont  

- A hajszárítót professzionálisan használja, nem teszi túl közel a fejbőrhöz  

- A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti  

- A babafej helyes beterítése, előkészítése   

- Hajsimító vasat szakszerűen, biztonságosan használja és tárolja  

- Vegyszer használata közben gumikesztyű viselése  

  

Egyenesítés folyamata:  

- Az egyenesítő vegyszert a fejbőrtől minimum 1 cm-től hordja fel                       5 pont  

- A hajszárítót a hajszárítások alkalmával, a termékgyártó előírásának  megfelelően a 

megadott hőfokon használja mindkét alkalommal                       5 pont  

- A hajsimító vasat a gyártó által előírt hőfokon alkalmazza                                    5 pont  

- Az egyenesítés folyamán az előírt vastagságú tincsekkel,                                    10 pont 

passzékkal dolgozik                                   
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- A hajsimítás mennyisége megegyezik a gyártó által előírt mennyiségekkel,       11 pont  

-  a hajtincsek első, második és harmadik harmadában.                                                

- Betartja a gyártó által előírt ható időket                                                                11 pont  

- A hajszárítást a vegyszeres munka befejeztével, csak kézzel és hajszárítóval  készíti el. 

Mindenféle más eszköz használata tilos. /kefe, fésű stb./                   10 pont  

              

A kiegyenesített haj rész: - hullámos maradt                                                          0 pont  

- enyhén hullámos                                      maximum 15 pont    

- tökéletesen egyenes                                                  30 pont  

  

11.3.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 70 %-át elérte.  

  

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

 A Projektfeladat 3. vizsgafeladatának megfelelő modell biztosítása a vizsgázó által. A 

projektfeladat 2. illetve 4. vizsgafeladata esetén vagy a vizsgafeladatnak megfelelő 

modellt vagy babafejet kell biztosítania a vizsgázónak.  

  

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

A vizsga során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő fodrászati 

kozmetikumokat (anyagokat) lehet használni. Minden művelethez csak a választott márka 

termékeit lehet alkalmazni. A vizsgázónak kell gondoskodnia az általa használt anyagokról és 

a felhasznált kézi szerszámokról a táblázat szerint.  

  

Tárgyi feltételek  

  

Kiszolgáló- és várakozószékek  X    
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Anyag- és eszköztartó szekrények, polcok  X    

Eszközkocsi  X    

Hajmosótál  X    

Fehérneműk (törölközők)    X  

Elektromos kisgépek (hajszárító, hajsimító)    X  

Tartós formaváltoztatás eszközei (dauercsavarók, dauertűk, nyaktál, dauerpapír)    X  

Hajszínváltoztatás eszközei (színskála, festőkötény, mérleg, mérőhenger, festőtál, 

ecset, beterítőkendő, védőkesztyű, melírfólia, melír fésű, melír sapka)  
  X  

A gyakorlati vizsga során felhasznált anyagok    X  

Modell, babafej, babafej tartó állvány     X  

Toll    X  

  

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: -  

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek:   

Az írásbeli és a projektfeladat vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló 

időtartam: 915 perc  

      

A vizsga két nap alatt bonyolítható le.  

1. nap – írásbeli vizsga                120 perc  

- Tartóshullám babafejen  120 perc  

- első szőkítés                    210 perc  

2.  nap – Férfi melír                       135 perc  

- Női melír                 210 perc  

- Egyenesítés                      120 perc  
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12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek:-  
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